2020 m. Klaipėdos kultūrinio gyvenimo kronika
Parengė Danguolė Vagner
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka
Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius

Sausis
3 – Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko N. Gricienės ir A. Pečiulio knygos apie ilgametį Stasio
Šimkaus konservatorijos chorvedį S. Juščių (1931-2015) „Daina mano miestui“ pristatymas.
4 – KMSVB Meno skyriuje vyko literatūrinė popietė „Simono Dacho Taravos Anikės legenda“.
5 – KDT vyko poezijos ir muzikos vakaras „Jausmų džiazas“ su aktore E. Jackaite ir džiazo
muzikantu V. Labučiu.
6 - KMSVB Meno skyriuje atidaryta E. Brinkytės tapybos darbų paroda „Laukimas“.
7 – KSP vyko miesto kapinių įkūrimo (įšventinimo) 200 metų minėjimas bei meninės instaliacijos
„Sustojęs laikas“, kurią sukūrė Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, pristatymas.
8 – ŽDSG vyko „Vakarai su senąja Klaipėda:109 vakaras „Akmens amžiaus pėdsakai Klaipėdoje
2018-2019 m. archeologinių tyrimų duomenimis“ su Gargždų krašto muziejaus darbuotoju, istoriku,
archeologu M. Mockumi.
9 - KMSVB Meno skyriuje vyko konkurso „Klaipėdos knyga 2019“ atidarymas ir praėjusiais
metais išleistų gražiausių ir vertingiausių Klaipėdos leidyklų ir leidėjų knygų pristatymas.
10 – KLAVB vyko siurrealistinis spektaklis „Antropomorfinis kabinetas“.
11 - KMSVB vyko R. Latvėnaitės-Kairienės kūrybos vakaras.
13 – KKCŽR vyko mišraus choro „Cantare“ koncertas, skirtas Laisvės gynėjų dienai.
14 - KMSVB vyko M. Milinio knygų „Afganistano mėsmalė. 1979-1989 m.“ ir „Partizanas II“
pristatymas.
14 - KMSVB vyko D. Molytės-Lukauskienės knygos „Kaip kiras gintarus rinko“ pristatymas.
15 - KMSVB vyko Lietuvos jūrų muziejaus išleistų knygų „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir
laivai“ ir „Prezidentas Smetona: apie Lietuvos karo laivą ir jo įgulą“ pristatymas.
15 - KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio tetaro simfoninio orkestro koncertas „Istorijos
perpetuum mobile – 200“, paskelbiant išskirtinių metų pradžią: opera Klaipėdoje švenčia garbingą
200 metų sukaktį.

15 – MLIM vyko renginys, skirtas Klaipėdos krašto dienai: pokalbis su istoriku, diplomatu
profesoriumi A. Eidintu, dokumentinė paroda „Klaipėdos kraštas. 1923 metų sausis“ ir kino kronika
„Klaipėdos atvadavimas“.
15 – Klaipėdoje vyko renginys skirtas Klaipėdos krašto dienai – šventinės eitynės su deglais
„Sausio 15-osios garbė – jaunimo maršas“.
15 – KSP, prie paminklo 1923 m. sukilimo dalyviams buvo minimos 97-osios Klaipėdos krašto
prijungimo prie Lietuvos metinės.
15 ̶ KLAVB atidaryta klaipėdiečio fotomenininko A. Dapkevičiaus (1929–2007) personalinė
paroda „Iš(va)duota tikrovė“ ir pristatomas pirmasis šio autoriaus kūrinių albumas. Renginys skirtas
90-osioms jubiliejinėms A. Dapkevičiaus gimimo metinėms.
16 – KU vyko kultūros renginių ciklo „Vydūnas – Tautai ir valstybei“ antrasis renginys, skirtas
Mažosios Lietuvos šviesuolio V. Storosto-Vydūno chorinei muzikai.
16 ̶ KLAVB vyko N. Kliukaitės-Kepenienės romano „Rupaus malimo“ pristatymas.
16 ̶ KLAVB vyko parodos „Lenkijos Respublikos ambasadorius Japonijoje Tadeusz Romer ir žydai
karo pabėgėliai Tolimuosiuose Rytuose“ pristatymas.
17 – „Rūtų“ galerijoje atidaryta jungtinė Klaipėdos dailininkų paroda „Rūtų galerijai 10 metų“.
21 – KKCŽR vyko Klaipėdos mažojo jaunimo teatro spektaklis vaikams J. Ivanauskaitės pasakos
motyvais „Stebuklinga spanguolė“.
22 ̶ KMSVB vyko A. Toliato knygos „Dievo vaikų planeta“ pristatymas ir edukacija „Pažink
akimis neregimą pasaulį“.
22 ̶ KMSVB Meno skyriuje vyko Z. Tallat-Kelpšaitės knygos „Ženklai ir žodžiai“ pristatymas.
23 ̶ KMSVB vyko knygos „Luizianos paslaptis: kaip išgelbėti užkerėtąjį orkestrą“ pristatymas.
23 – KKCŽR vyko „Taško teatro“ ir Lietuvos sutrikusio intelekto „Klaipėdos vilties“ teatro
„Drugelis“ premjerinis spektaklis „Dantenija“.
23 ̶ KMSVB vyko knygos „Klaipėda: alternatyvus miesto gidas“ pristatymas.
23 ̶ KMSVB vyko knygos „Respublikinė Klaipėdos ligoninė pakeliui į šimtmetį“ pristatymas.
23 ̶ KKCŽR vyko B. Šarkos muzikinis šėlsmas „Gy Va Ta“.
23 ̶ KLAVB vyko 34-osios I. Simonaitytės literatūrinės premijos teikimas, kurios laureatu tapo – J.
Šikšnelis.
24 ̶ KDT vyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Motina“ pagal M. Gorkio pjesę „Vasa
Železnova“, rež. D. Rabašauskas.
24 – KF vyko Šeiko šokio teatro premjera – šokio spektaklis „Ordredesordreordredesordre“.
24-26 – Klaipėdoje antrą kartą surengtas tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Žiemos
vakarai II“, kurį organizavo folkloro asociacija „Vėčiora“.
24 – NKG atidaryta grafikės I. Šmitienės kūrybos paroda „Troškimų sparnai“.

24 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta T. Šlimaitės kūrybos paroda „Nežemiški vaikai“ bei I.
Martinaitytės-Mediodios kūrybos paroda „Ievos išvarymas“.
26 ̶ LDM pristatyta Jūrmalos dailės mokinių M. Brodovičiaus ir J. Mitino kūrybos paroda „Tas
nuostabus pasaulis“.
28 ̶ KMSVB Meno skyriuje atidaryta R. Mazalaitės-Bartkienės tapybos paroda „Pasaulis, kurį aš
myliu“.
30 ̶ KMSVB vyko monografijos „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir
jos atspindžiai šeimų istorijoje“ pristatymas.
30 – KMSVB Meno skyriuje vyko P. Šmito meno istorijos paskaita „Modernizmo pergalė:
futurizmas, abstrakcionizmas, suprematizmas, rusų avangardas... XX a. trys dešimtmečiai“.
31 ̶ KMSVB Meno skyriuje vyko Lietuvos rašytojų sąjungos nario V. Čepo romano „Siena“
pristatymas.

Vasaris
1 ̶ KMSVB Meno skyriuje vyko B. Šarkos fotografijų albumo „Drozofilos, didžėjai ir džedajai“
pristatymas.
3 – KEC atidaryta paroda „Medinės Užgavėnių kaukės“. Kaukių autoriai: A. Viluckis, R. Puškorius,
A. Puškorius (1911–1994).
4 – KLAVB atidaryta V. Berankytės tapybos darbų „Spalvotas pasaulis“ paroda.
5 – ŽDSG vyko paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. KU Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos instituto mokslo darbuotojas dr. E. Ubis kalbėjo tema „Vietinės kilmės gyventojai
naujai besikuriančioje Klaipėdos bendruomenėje“.
6-29 – KKCŽR vyko 13-asis šalies teatrų festivalis vaikams ir jaunimui „Jaunatis“, kurio
programoje – šalies teatrų penki spektakliai vaikams ir jaunimui.
6 – KMSVB vyko J. Šikšnelio romano „Praeities dulkės – mirties šešėliai“ pristatymas.
7 – KF vyko „Taško teatro“ monospektaklis „Sudie, derintojau!“, rež. V. Masalskis.
7 – KLAVB vyko A. Kaušpėdo knygos „Gyveno kartą bičas ir kaimynas. Pokalbiai prie alaus"
pristatymas.
7 – KMSVB Meno skyriuje vyko K. Demerecko ir bendraautorio J. Kanarsko sudaryto albumo
„Kretingos krašto praeities vaizdai“ bei H. Gelžus knygos „Mano receptų knyga: Klaipėdos krašto
kulinarinio paveldo atradimai“ pristatymas.
7 – KPM vyko KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto išleistos knygos „Klaipėdos
pilis: tyrimai ir šaltiniai“ pristatymas.
9 – KDT vyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Nuogas karalius“, rež. V. Masalskis.

11 ̶ KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Paskutinį kartą atnaujinta“, rež. Ž. Mičiulytė.
11 – KLAVB vyko R. Flick romano „Turtų voratinklyje“ pristatymas.
12 – TKC vyko renginys „Mes tavo vaikai, Lietuva“.
12 – KMSVB vyko A. Juozaičio novelių rinkinio „Šanchajaus istorijos“ ir knygos „Oginskis.
Polonezas: 1791–1822 metų drama“ pristatymas.
12 – KMSVB Meno skyriuje vyko literatūrinis vakaras „Pakalbėkim apie tai, ką tylim“ su
palangiške poete E. Karnauskaite bei naujos eilėraščių knygos „Miegančios chimeros“ pristatymas.
12 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko renginys „Kai menas liejas iš širdies...“, skirtas Tautodailės
metams.
12 – LTS Žemaitijos skyriuje atidaryta jubiliejinė Skuodo sekcijos tautodailininkės B. Šeputienės
šiaudinių sodų ir pintų juostų paroda.
13 – KF vyko Šeiko šokio teatro premjerinis spektaklis „Oneiro“.
13 – KMSVB vyko konkurso „Metų knygos rinkimai“ poezijos knygų nominančių pristatymo
vakaras.
13 – KLAVB atidaryta R. Kilinskaitės fotografijų paroda „Vandens žemėje: pasakiškos pelkių
paslaptys“.
14 ̶ KF vyko „Taško teatro“ spektaklis „Antigonė Niujorke“, rež. V. Masalskis, D. Rabašauskas.
14 – BN vyko minėjimas-koncertas „Mes tikrai mylim Lietuvą“.
14-16 – Klaipėdoje vyko Šviesų festivalis, dedikuotas Klaipėdos kūrėjams ir verslo bendruomenei,
kurių dėka renginių programą papildė kelios dešimtys nuolatinių ir laikinų projektų.
15 – KMSVB vyko E. Renės knygos „Poezija. Žemaičių vaizdeliai“ pristatymas.
15 – KKS vyko koncertas „Ant kranto“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai.
16 – LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje vyko Klaipėdos jaunųjų atlikėjų koncertas „Mūsų
vaikai – Tėvynei Lietuvai“.
16 – MLIM vyko pokalbis apie Lietuvos konstitucijų 1918–1940 m. ir Lietuvos valstybės raidą bei
pasiekimus. Pranešėjas – istorikas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
docentas dr. V. Jokubauskas.
18 – LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta R. Venckaus fotografijų paroda „Kvėpavimas.
Švelnus oras“.
18 – KMSVB Meno skyriuje vyko konkurso „Klaipėdos knyga 2019“ apdovanojimų vakaras.
„Populiariausios knygos“ kategorijoje šiemet nugalėjo vaikams skirta knyga „Luizianos paslaptis.
Kaip išgelbėti užburtąjį orkestrą?!“, išleista Sauliaus Jokužio leidykloje-spaustuvėje. Gražiausia
2019 m. išleista knyga paskelbtas leidykloje-spaustuvėje „Druka“ išleistas A. Dapkevičiaus
fotoalbumas ir apdovanota jo sudarytoja D. Ruškienė.
19 – KLAVB vyko rašytojo A. Kuklio jubiliejinis vakaras.

19 – KEC vyko ats. mjr. G. Jakščio (KU BRIAI) paskaita „Moterys ir Lietuvos kariuomenė 19181923 m.“, minint Lietuvos nepriklausomybės karo 100-metį.
20 – KKCŽR vyko žydų teatro „Šatil“ spektaklis pagal A. Kotliar pjesę „Mes – astronautai“, rež. N.
Gedminas.
20 ̶ KF vyko „Taško teatro“ spektaklis „Laikas iš antrų rankų“, rež. V. Masalskis, E. Gaidauskaitė.
20 – NKG atidaryta M. Pekarsko tapybos ir piešinių paroda „R“.
21 – TKC vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Gimtoji kalba – tautos siela“.
21 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro spektaklis pagal P. Suskindo romaną „Pono Zomerio
istorija“, rež. A. Vizgirda.
21 – KF atidaryta A. Šeštoko paroda „Portretas Nr. 21“.
21 – TKC vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Gimtoji kalba – tautos siela“.
21 – LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta J. Vosyliaus jubiliejinė tapybos paroda „Abipus
realybės“.
22 – KKCŽR vyko Klaipėdos universiteto teatro P. Tilainės spektaklis „Palangos Juzė“ pagal
vyskupą M. Valančių, skirtas prof. dr. P. Bielskio 85-mečiui ir P. Bielskio knygos „Vieškeliu
praėjęs Dievas“ sutiktuvės.
25 – KLAVB vyko diskusija „Laisvės paieškos sovietmečiu. Vytautas Vičiulis” ir V. Vičiulio
tapybos darbų parodos atidarymas.
25 – KMSVB Meno skyriuje vyko menotyrininko P. Šmito paskaita „Siurrealizmo gimimas, jo
raida – Salvadoras Dali ir pasekmės...“
26 – KLAVB vyko Deivinos Orhidės (Jūratės Gembutienės) knygos „Palieski angelo sparnu“
pristatymas.
26 – KMSVB vyko susitikimas su rašytoja, žurnaliste E. Umbrasaite.
26 – KLAVB kiemelyje įsikūrusioje kavinėje „Pauzė“ vyko klubo „Tarp eilučių...“ narių naujų
kūrinių skaitymai ir R. Vasiljevos tapybos parodos „Vasaros etiudai“ pristatymas.
27 – KLAVB vyko J. Straupaitės knygos „Rūkas migloje“ pristatymas.
27 – KLAVB vyko Nobelio premijos laureato H. Senkevičiaus novelės „Jūros švyturio sargas“
pristatymas.
27 – KMSVB vyko Vydūno knygos “Tautos gyvata“ išleidimo 100-mečio minėjimas.
28 – KDT vyko premjerinis spektaklis „Demonai“, rež. D. Rabašauskas.
28 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro K. Klimovsky šiandienos istorija „Našlė, neūžauga,
ruonis ir kiti“, rež. A. Vizgirda.
28 – KMSVB vyko susitikimas su kelionių vadovu, žurnalistu, rašytoju L. Dapkumi ir knygos
„Žuvis, kuri supainiojo duris. Ir kitos istorijos iš šešių žemynų“ pristatymas.

28 – TKC vyko poeto M. Džalilio gimimo metinėms skirtas renginys.
28 – KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro premjerinis spektaklis apie Klaipėdą „Jūrinės šviesos”, rež.
J. Tertelis.
28 – KKKC Parodų rūmuose atidarytos parodos – V. Viningo retrospektyvinė paroda „Trys
dešimtmečiai“, grupinė jauniausios kartos debiutuojančių menininkų paroda „Ar ji ateina?“ bei
renginio metu vyko S. Miežytės performansas „Melanin print“.
29 – KLT vyko premjerinis spektaklis suaugusiesiems „Meistras“, rež. G. Radvilavičiūtė.
29 – KMSVB Meno skyriuje pristatytas klaipėdietės dailininkės monumentalistės A. Banytės
albumas „Freskos“.

Kovas
3 – KLAVB atidaryta knygų ir skirtukų paroda „Homo legens“, dedikuojama buvusiai bibliotekos
direktorei L. Pačebutienei atminti.
3 – Vilniaus paveikslų galerijoje įteikta jau dešimtoji Gailių klano premija, kurios laureatu šiemet
tapo poetas, muzikantas, dramaturgas, Klaipėdos dramos teatro meno vadovas G. Grajauskas „už
poezijos kontrabandą į teatrą“.
4 ̶ ŽDSG vyko paskaita iš ciklo „Vakarai su Senąja Klaipėda“. Lietuvos istorijos instituto mokslo
darbuotoja dr. R. Banytė-Rowell kalbėjo tema „Mėmelio/Klaipėdos-Nemuno kultūra romėniškuoju
laikotarpiu“.
5 – KMSVB vyko istorikės, kraštotyrininkės J.V. Čiplytės dokumentinės monografijos „Dr. doc.
Vladas (Ladas) Natkevičius (1893-1945)“ pristatymas.
5 – MLIM atidaryta pašto ženklų paroda „Klaipėda nepriklausomos valstybės ženkluose“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo 30-ųjų metinių minėjimui ir konferencija „Klaipėdos krašto atspindžiai
filatelijoje“.
6 – KLAVB vyko armėnų pasakų kūrėjo, literatūros klasiko H. Tumanyano pasakų pristatymas.
6 – KDT vyko Taško teatro spektaklis pagal japonų dramaturgo K. Shimizu pjesę „Persirengimo
kambarys“.
6 – KKS vyko koncertas „Gėlių kalbėjimas“ Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, Jono
Meko atminimui.
6 – „Si:said“ galerijoje atidaryta A. Wołodźko ir M. Wołodźko (Lenkija) paroda „Tuo požiūriu…”
7 – KDT vyko Apeirono teatro spektaklis „Nekrozė“, rež. G. Gudelytė ir E. Kazickaitė.
7 – KLT vyko Mildeo – iliustratorės M. Griciūnės iliustracijų ciklo „Digital Love“ parodos
atidarymas.
7 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta G. Skroblytės personalinė grafikos paroda „Marios“.

8 – KKCŽR vyko Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui XII tautinių šokių kolektyvų šventė
„Gintaro laše mano Lietuva“.
8 – KDT vyko Klounų teatro studijos „Dulidu“ spektaklis “Nojaus laivas“, rež. K. Kondrotaitė.
10 – KLAVB vyko knygos „Kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XX amžiuje“
sutiktuvės.
10 – BN vyko skaitovų konkursas ir koncertas „Širdyje – spalvos trys“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.
10 – KF vyko Šeiko šokio teatro spektaklis „Aš esu Kovo 11“, choreografas D. Berulis.
10 – TKC vyko muzikinis-literatūrinis vakaras, skirtas Kovo 11-ajai paminėti.
10 – Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko koncertas LAISVĖ.#KOVO11, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.
10 – KMSVB vyko susitikimas su teisininku, rašytoju K. Petryla ir aktoriumi M. Repšiu bei knygos
„Šokis su tamsa“ pristatymas.
12 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro G. Kuprevičiaus opera „Prūsai“.
12 – KMSVB vyko susitikimas su Kovo 11-osios Akto signataru E. Bičkausku. Diskusija
„Nepriklausomybės trisdešimtmetis: laisvės vertė ir kaina“.
12 ̶ KMSVB Meno skyriuje vyko albumo-monografijos “Esu Savickas. Ir man to užtenka“
pristatymas, skirtas lietuvių tapybos klasiko A. Savicko (1919–2012) 100-mečiui paminėti.
12 – KEC vyko Kovo 11-ajai pažymėti skirtas renginys – projekto „Žemaitijos partizanų keliais“
bei meninės inscenizacijos-edukacinės dokumentikos „Dievo krėslas“ pristatymas.
13 – KPM šiaurinėje kurtinoje vyko susitikimas su „Misija Sibiras 2019“ dalyviais.
13 – Rūtų galerijoje atidaryta J. Pakerytės-Ziablicevos personalinė tapybos darbų paroda „Šaukštas
medaus“.
13 – KDT vyko Apeirono teatro spektaklis „Kultas“, rež. G. Gudelytė.
14 – KF vyko Tarptautinis baleto ir šiuolaikinio šokio konkursas „Baleto pavasaris“.
16 – KKCŽR vyko Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų šventinis
koncertas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui 30-mečiui paminėti „Vaikystė pasakų taku“.
17 – KMSVB vyko dr. S. Malkevičiaus leidinio „Alternatyviosios žūklės entuziastai: lietuvių
inžinierių darbai sovietmečiu“ bei knygos „Žmogus ir kūrėjas“ pristatymas.
17 – KEC vyko tradicinių giedojimų vakaras, skirtas Lietuvos muzikologo, etnologo, prof. habil.
dr. A. Motuzo atminimui.
18 – KDT vyko šokio teatro „Judesio erdvė“ gyvos muzikos ir šokio spektaklis „Libertatem“.
19 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro spektaklis – R. Šavelio monodrama „Fabijonas“, rež. A.
Vizgirda.

19 – KLAVB vyko Moksleivių Ievos Simonaitytės meninio skaitymo konkursas.
20 – KLAVB vyko prof. dr. I. Deviatnikovaitės paskaita „Klaipėdos krašto teisė: gubernatorius,
Seimelis, teismai, kalba“.
21 – KDT Teatras „ŠouXmas“ pristatė premjerą – poezijos spektaklį „Vizijos“ pagal V. Mačernio
eiles.
22 – KDT vyko premjerinis spektaklis „Juokingo žmogaus sapnas“, rež. M. Mičiulytė.
27 – KF vyko koncertas „Meilė esi Tu“ su dainininke Andre AMIYA.
27 – KKKC Parodų rūmuose pristatyta uostamiesčio Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos
L. Bručkienės knyga „Be 5 minučių prestižinė”.
27 – Tarptautinei teatro dienai skirtas virtualus „Padėkos kaukių” įteikimas. Iš 30 nominantų
apdovanojimams šiemet buvo išrinkti trys: Metų aktoriumi pripažintas Klaipėdos dramos teatre
kuriantis J. Baranauskas. Metų teatro reiškiniu buvo įvardinta Šeiko šokio teatro grupė. Metų
spektakliu tapo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro „Eglė žalčių karalienė” – XX a. lietuvių
muzikos klasiko Eduardo Balsio neoklasikinis baletas, kurį kūrė jaunosios kartos menininkų
komanda: choreografas M. Rimeikis, scenografas M. Jacovskis ir kostiumų dailininkė E.
Brazdylytė.
27 – BN vyko Klaipėdos universiteto teatro P. Tilainės mitologinė drama „Vieškeliu praėjęs
Dievas“, rež. Prof. P. Bielskis.
28 – KLT vyko premjerinis spektaklis „Didysis sprogimas“.
28 – vyko virtualus pantomimos teatro „A“ kūrybinis vakaras „Gyvenimo štrichai“, skirtas
Tarptautinei teatro dienai.
31 – vyko virtualūs Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro apdovanojimai „Pagauk bangą“. 2019
m. „Metų artistė“ - balerina K. Tichonova. „Metų darbštuolio“ nominaciją laimėjo Baleto trupė,
kuri antrąjį 2019 m. pusmetį baleto trupė žiūrovams pristatė net dvi premjeras: šokio spektaklį
„Eglė žalčių karalienė“ žinomas Lietuvos choreografas M. Rimeikis, o šokio spektaklį „Spragtukas“
– K. Simonovas, choreografas iš Sankt Peterburgo Marijos teatro. Apdovanojimas „Metų iššūkis“
atiteko baleto „Spragtukas“ meno vadovei ir pastatymų organizatorei J. Lebedevai. „Metų
muzikiniu švyturiu“ pripažintas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras. „Teatro lobiu“
pripažintas teatro Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyriaus vedėjas V. Virganavičius.
„Publikos simpatija“ apdovanojimas atiteko teatro vyriausiajam dirigentui T. Ambrozaičiui.

Balandis
21 ̶ Virtualioje Klaipėdos krašto dailės galerijoje pristatyta U. Nagrockaitės personalinė tapybosšilkografijos paroda „Upės akys“.
23-29 – KLAVB vyko Nacionalinė bibliotekų savaitė.
24 – KLAVB vyko virtualus knygos „Lietuvos vizionierės“ pristatymas.

26 – KLAVB vyko virtualus R. Treigio fotografijų ciklo „Daiktai tamsoje arba fotografija apie
nieką“ pristatymas.

Gegužė
6 – KMSVB vyko virtualus susitikimas „Tai – kaip sodų žydėjimas“ su psichologe, poete L.
Petroniene.
12 – KLAVB pradedama eksponuoti „Eglės žalčių karalienės“ repeticijų akimirkų paroda.
14 – KMSVB vyko virtuali paskaita „Muzikos terapija: būtis, užkoduota garse“, kurią vedė lektorė
doc. dr. R. Jautakytė.
14 – NKG atidaryta tapytojo S. Žaltausko darbų paroda „Rezonansai“.
15 – „Si:said“ galerijoje pristatyta J. Kalniaus fotografijų paroda #flirtasufiltru.
15 – KKKC Parodų rūmuose atidarytos dvi naujos parodos iš Kauno: prof. dr. A. Palevičiaus
kūrinių paroda „Tarp fizikos ir metafizikos“ bei J. Liaudanskaitės fotografijų paroda „Žvilgsnis į
San Fransiską“.
21 – KLAVB vyko D. Sobeckio knygų „Kryžiaus užraktu“ ir „Lozoriaus evangelija“ pristatymas.
25 – KLAVB vyko virtualus susitikimas su Bernardinų parapijos klebonu broliu E. Daruliu.
26 – KLAVB atidaryta A. Našlėno fotomontažų paroda „Tylios šventovės“.
28 – KLAVB vyko R. Černiausko atminimo vakaras.
29 - KKKC Meno kiemo dirbtuvių languose eksponuojamos KKKC meno rezidentų parodos tapytojos I. Leščinskaitės „Abstraktūs mikropasauliai“, T. Šlimaitės grafikos ciklas „Nežemiški
vaikai pajūryje“, Ž. Jasaitytės-Bessonovos „Miško tankmėje“, J. Kalniaus fotografijos projektas
„Jūra už tvoros“.

Birželis
2 – KEC pradedama eksponuoti I. Matulionytės ir dr. E. Matulionienės autentiškų delmonų
rekonstrukcijų paroda „Mažosios Lietuvos delmonai“.
5 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta V. Jakščio personalinė pastelės paroda „Vidiniai peizažai“.
5 – „Si:said“ galerijoje atidaryta D. Mikonytės personalinė paroda "bust".
8 – NKG atidaryta pedagogės L. Laurinavičienės personalinė paroda „Žydėjimo kodas“,
kurioje eksponuojami rinktiniai tapybos ant šilko darbai.
11 – KLAVB vyko biologijos mokslų daktaro A. Stankevičiaus parašyta ir Lietuvos jūrų muziejaus
išleista knyga-katalogas „Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Kriauklės“ pristatymas
12 ̶ Baroti galerijoje atidaryta tapytojo A. Gražio tapybos paroda „Ne(pa)kartojama“.
17 – KMSVB Girulių bibliotekoje „Pėdink į Girulius“ atidarymas – koncertas „Laisvės dainos
džiaze“.

18 – KG vyko parodos „Atidaryta/Open“, suformuotos iš meno kolekcininko E. Kolakausko
sukaupto tapybos darbų lobyno, atidarymas.
19 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities
organizacijos parengta kasmetinė architektų darbų paroda „Klaipėdos architektūra 2019 | Ribos“.
19 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta tapytojos I. Leščinskaitės kūrybos paroda „Mikropasauliai:
abstraktūs atvaizdai“.
19 – LJM kieme vyko šokio teatro „Judesio erdvė“ spektaklis „Gyvenimas kriauklėje kitoks” ir
konceptualios parodos „Nuo Veneros iki sraigto. Kelionė kriauklės labirintu“ atidarymas.
20 ̶ KKKC Parodų rūmuose atidaryta paroda „Klaipėdos bohema. Iš archyvų“.
20 – Karlskronos aikštėje vyko A. Skačkausko knygos „Neleisk angelui nukristi nuo peties“
pristatymas.
22 – KLAVB atidaryta Lietuvos floristų asociacijos paroda „Gėlių sodai“.
22 – TKC atidaryta paroda „Lietuva. Lita. Lite. Vienas amžius iš septynių“.
24 – KLM kiemelyje vyko Klaipėdos kariliono festivalis.
24 – KMSVB Girulių filiale vyko folkloro ansamblio „Kuršių ainiai“ koncertas „Rasotos dainos:
kupoliavimo ir Mažosios Lietuvos dainų pynė“.
25 – LJM etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje Smiltynėje vyko Tarptautinė žvejų dienos šventė.
27 – KLT atidaryta lėlių teatro režisierės, atlikėjos, kūrėjos S. Degutytės lėlių ir objektų paroda
„Sugrįžę iš jūros“.
30 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko literatūrinis renginys „Ilgesio žemė“.

Liepa
1 – KLAVB vyko V. Fioklos Kiurė parodos „Kalnai kelmuoti“ atidarymas.
3 – prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ vyko R. Danisevičiaus fotografijos darbų parodos
„Lietuvos valstybės vadovai. 30-ties metų istorija“ atidarymas.
4 - kavinėje „10 Tiltų” atidaryta paroda „Nuojauta”, kurioje eksponuojami keturių pajūrio krašto
menininkų, Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) Klaipėdos skyriaus narių A. Lekavičiaus, G.
Eimanavičiūtės-Kaščionienės, N. Poškutės-Jukumienės bei A. Matulionytės darbai.
8 – TKC vyko šventė „Šeimos, meilės ir ištikimybės diena“.
8 – KMSVB Girulių filiale vyko muzikinė kompozicija „Lietuvos literatūros istorijos spalvos“,
skirta poeto H. Radausko 110-osiosm gimimo metinėms.
9 – NKG atidaryta Lietuvos tapytojų paroda „Vasaros divertismentas“.

9 – LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta D. Žalnieriūtės retrospektyvinė grafikos paroda.
10 - LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta jubiliejinė S. Kanaverskytės dekoratyvinių vėliavų
paroda „Vardan tos“.
10 – KDT vyko premjerinis spektaklis „Tinklas“. Pjesės autorius G. Grajauskas. Režisierė A.
Leonova.
10 – „Si:said“ galerijoje atidaryta R. Marčiaus tapybos paroda „Padangių žiotys“.
14 – KLAVB režisierius A. Juzėnas ir dramaturgas bei rašytojas S. Šaltenis pristatė jau dabar
amžiaus projektu tituluojamą istorinį įtempto siužeto filmą „1923”.
15 ̶ KMSVB Girulių filiale vyko H. Nagio ir P. Širvio poezijos vakaras.
15 ̶ KEC keramikos dirbtuvėse atidaryta paroda „Gotikos keramikos rekonstrukcijos“.
17 – KMSVB Meno skyriuje vyko menotyrininkės R. Dargužaitės knygos „Meno pramonė.
„Dailės“ kombinatų veikla“ pristatymas.
18-26 – XLV festivalis „Klaipėdos muzikos festivalis“, skirtas Klaipėdos koncertų salės 15-os metų
veiklos sukakčiai.
18 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro premjera – V. Krasnogorovo 2-jų veiksmų komiška
drama „Lengva pažintis“, rež. A. Vizgirda.
18 – Klaipėdoje vyko Gatvės muzikos diena su šūkiu „Muzikos personažai“.
18 – KKS vyko unikalus šiuolaikinės muzikos ir šokio koliažas „Esamasis laikas“.
19 – KLM kiemelyje vyko Prūsijos karalienės Luizės renginys, kuriame skambėjo gyva klasikinė
muzika su įdomiais pašnekesiais apie karalienę Luizę ir jos gyvenimo pėdsakus Klaipėdoje.
21 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta V. Jenciaus personalinė fotografijos ir kitokios kūrybos
paroda „Urbanistinių džiunglių rūšis“.
22 ̶ KMSVB Girulių filiale vyko „PASINESUSIKALBĖJIMAI: D. Čepauskaitės eilėraščiai (aktorė
A. Vilutytė) ir roko grupė „Arbata“.
22 – KLAVB vyko parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2020“ atidarymas.
23 – KLAVB vyko rašytojo L. Degėsio romano „Lengva nebus“ pristatymas.
24 – Klaipėdos geležinkelio stotyje atidaryta paroda „Keliaujantys muzikai“ bei pianistų Sonatos ir
Roko Zubovų, aktoriaus R. Jasiulionio kultūrinė programa „Štai, Čiurlionis!“.
24 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus menininkų
paroda „Vakarų vėjai ’20: (Ne)priklausomi”, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.
24 – LDS Klaipėdos skyriaus galerijoje atidaryta Panevėžio dailininkų tapybos kūrinių paroda
„Invazija/Invasion“.
07.26 – 08.08 – vyko „Poezijos pavasaris“.
28 – KLAVB vyko Vokiečių kultūros dienos 2020. Parodos „Simonui Dachui – 415“ atidarymas.

29 ̶ KMSVB Girulių filiale vyko renginys „Šv. Popiežius Jonas Paulius II – epochos žmogus“,
skirtas popiežiaus Jono Pauliaus II 100-osioms gimimo metinėms.
29 – KLAVB vyko renginys „Apeironas seka šiurpes“.
30 – KMSVB Interaktyvioje vasaros skaitykloje vyko aktoriaus, režisieriaus, pantomimos teatro
„A“ vadovo A. Mažono kūrybos vakaras.
30 – KEC vyko dzūkiški pasidainavimai su Egle ir Roku Kašėtomis.

Rugpjūtis
1 ̶ Klaipėda minėjo 768 metų sukaktį. Šventinė programa prasidėjo prie Klaipėdos rotušės, iš kur
jos, lydimos Klaipėdos brass kvinteto garsų, vandens keliu buvo plukdomos į Klaipėdos piliavietę,
Kruizinių laivų terminalą, Lietuvos Jūrų muziejų bei Jono kalnelį. Skambant „Giunter Percussion“,
folkloro ansamblio „Alka“ ir atlikėjų J. Švirino, K. Petkaus, V. Krasnopiorovo muzikai,
ryškiaspalvės vėliavos suplevėsavo uostamiesčio padangėje.
1 – KLAVB kiemelyje išskirtinėje ceremonijoje kultūros magistro vardas buvo suteiktas
fotožurnalistui ir metraštininkui B. Aleknavičiui.
1 ̶ 23 – vyko KVMT rengiamas tarptautinis operos ir simfoninės muzikos festivalis „Muzikinis
rugpjūtis pajūryje“ su 12 renginių. Vienas reikšmingiausių – KVMT premjera ̶ R. Wagnerio opera
„Skrajojantis olandas“ Klaipėdos senajame elinge. Taip pat vyko teatralizuoti koncertai „Vivat
kava!“, „SMS: kur vėjams grojant, bangos dainuoja“, „Aš – senas jūrininkas“.
3 – KLAVB vyko Jurbarko socialinių paslaugų centro parodos „Atradimai: knygų lankstymo
menas“ atidarymas.
3 – KLAVB vyko P. Saudargo ir G. Krukauskienės knygos „Kalinio riba“ ir trumpametražio
dokumentinio filmo pristatymas.
4 – KLAVB vyko žmonių su negalia kūrybinių darbų parodos „Mes švenčiame“ atidarymas.
4 – KLAVB vyko nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro koncertas „Vasaros šypsenos“.
5 ̶ KLM kiemelyje vyko teatralizuotas koncertas „Vivat kava!“. Du vienaveiksmiai muzikiniai
spektakliai – J.S. Bacho „Kavos kantata“ ir G.B. Pergolesi „Tarnaitė ponia“, rež. R. Bunikytė.
6 ̶ KLM kiemelyje vyko kamerinės muzikos koncertas „SMS: Kur vėjams grojant, bangos
dainuoja...“.
6 – KEC vyko tradicinių šokių muzikos vakaras su „Robaksais“.
6 – NKG atidaryta V. Tamošiūno tapybos paroda.
7 – KLM kiemelyje vyko E. Balsio dainų teatralizuotas koncertas „Aš – senas jūrininkas“, rež. R.
Bunikytė.
7 – Baroti galerijoje atidaryta tekstilininkės M. Švažienės tekstilės ir tapybos darbų paroda.

10 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko muzikos profesorės, rašytojos R. Lampsatytės knygos
„Marijona stebuklų šalyje“ pristatymas ir koncertas su tenoru A. Ruizu (Argentina).
12 – KMSVB Girulių filiale vyko susitikimas su aktoriumi D. Meškausku.
12 – TKC atidaryta P. Suščionoko fotodarbų paroda apie baletą „Grožio nelaisvėje“.
13 – KLAVB vyko R. Barodinos knygos „16 gydančių istorijų: kai gyvenimas užknisa“
pristatymas.
13 – KEC vyko V. Pievos albumo „Tolumėla“ pristatymas su D. Bielkausku.
13 ̶ KMSVB Girulių filiale vyko grupės „Delčia“ solisto, pulkininko leitenanto, poeto, bardo V.
Šerelio ir poeto, filosofo L. Degėsio koncertas „Dainos ir eilėraščiai ne tik geriems vaikams“.
13 ̶ KMSVB Girulių filiale atidaryta floristų S. Kaminsko ir A. Žagarinės tarptautinės floristų
mokyklos studentų diplominių darbų paroda.
14 – Smiltynėje vyko meno festivalis „Mėlynoji juosta“, kuris atsigręžia į gamtą ir ekologiją
bendrystėje su žmogumi.
14 – Apeirono teatre vyko teatro kinas „Pabėgimas“.
14 – KLAVB vyko A. Plungės knygos „Klaipėdos sportininkai olimpinėse žaidynėse“ pristatymas.
15 – „Si:said“ galerijoje atidaryta V. Issel (DE/NO) paroda „Wurzelpost (Ekosistema M)“.
17 ̶ 21 – KKKC Meno kieme vyko atviros grafikos meno kūrybinės dirbtuvės „Now Art.
Atgimimas“ / „Now Art. Reborn“.
18 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta T. Simanaitienės akvarelės paroda „Atrastas laikas“.
19 – KMSVB Girulių filiale vyko poezijos ir muzikos vakaras „Laiškai tolimai žvaigždei“ su aktore
R. Šaltenyte ir pianistu S. Šiaučiuliu.
19 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta menininko A. Tamašausko meno kūrinių paroda „Vakarų
vėjai’20: (Ne)priklausomi“.
20 – KEC vyko Gailestingumo šventovės ansamblio (GŠ Ansamblis) koncertas „La Campagna“,
kurio programoje – Korsikos liaudies dainos.
20 – KG atidaryta R. Lūšės 45-ojo Klaipėdos akvarelės plenero paroda „Indigo Navis“.
23 – Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vyko koncertas „Vienybė težydi!“ Lietuvos,
Latvijos ir Estijos tautas 1989 m. susivienijusiai Baltijos kelio akcijai atminti.
25-29 – Klaipėdoje vyko tarptautinis festivalis „Jauno teatro dienos“. Pirmą kartą festivalio
istorijoje renginyje vyko dvi skirtingų rūšių kūrybinių dirbtuvių programos – SPRINT – pirmą kartą
į festivalį atvyksiantys kūrėjai ir neseniai Klaipėdoje įsikūrusio „Taško teatro“ aktoriai ir LONG –
patyrę teatro profesionalai ir Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai.
25 – KLAVB vyko poezijos vakaras „Ašmenų išskaitymai/Metūgės“ prisimenant aktorę, poetę,
prozininkę ir dramaturgę B. Pukelevičiūtę.

26 – KMSVB Girulių filiale vyko muzikos ir poezijos improvizacijų vakaras „Jausmų džiazas“ su
aktore E. Jackaite bei džiazo meistru V. Labučiu.
27 – KLAVB vyko I. Juodkūnės knygos „Rytoj vėl patekės saulė" pristatymas.
28 – KMSVB atidaryta S. Banaitienės tapybos paroda „Ieškojimai“.
28 – Baroti galerijoje atidaryta R. Jusionytės tapybos ir keramikos darbų paroda “Žmogus tarp
žmonių“.
28 – KLAVB vyko M. Kontrimaitės knygos „Kalbėti aukštyn. Lyrika, straipsniai, laiškai,
dienoraščiai“ pristatymas.
30 – Tautinių kultūrų centre vyko renginys „Obuolių šventė“.

Rugsėjis
1 – KLAVB vyko Tomo S. Butkaus poezijos knygos „Ežerožemė“ pristatymas.
2 – KKS vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro naujojo sezono atidarymo koncertas „Poema
apie meilę ir jūrą“.
2 – ŽDSG vyko vakaras iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Vakaro tema – „Vokiečių ordino
didžiojo magistro Frydricho Sakso sapnas: Klaipėda 1507 m. karo nuostatuose“ su Lietuvos jūrų
muziejaus istoriku D. Elertu.
3 – NKG atidaryta N. Zirnitės grafikos paroda „Nele“.
3 – Kavinėje „10 Tiltų“ atidaryta menininko A. Kriščiūno paroda „Sapnuojant gyvenimą“.
3 ̶ 5 – Šiauriniame rage vyko XVI Klaipėdos pilies džiazo festivalis.
4 – KKKC Parodų rūmuose 15 metų sukakties proga vyko renginys, kurį sudarė trys dalys pristatytas tarptautinis meno projektas „We can be heroes“/„Būkime herojais“, performansas
„Fluqus vedybos. Kentauro gimimas“ bei tapybos akcija-hepeningas „Laisvė“.
5 – BN vyko bendruomenės šventė „Vienas kiemas“.
7 – KLAVB atidaryta tautodailininko, baldų konstruktoriaus, medžio drožėjo, tapytojo A. P.
Žičkaus paroda „Gyvenimo akimirka“.
8 – LAB Klaipėdos padalinyje vyko Klaipėdos krašto LNRS kūrybos popietė „Posmai tėviškei ir
poetei Salomėjai Nėriai“ su aktore V. Kochanskyte.
8 – KLAVB vyko pirmojo „Kalbos kelio“ diskusijų ciklo susitikimas „Nuo Martyno Mažvydo iki
valstybinės lietuvių kalbos”, skirtas J. Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms.
10 – KEC atidaryta liaudies meno meistrų Angelės ir Vytauto Raukčių 45-erių kūrybinių veiklos
metų paroda „Link šviesos. Sietynai“.

10 – LDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta paroda „Afrikos veidas. Nematytos Prano
Domšaičio pastelės“, skirta dailininko gimimo 140-osioms metinėms.
10 – KLAVB vyko B. Jonuškaitės knygų „Maranta“ ir „Maestro“ pristatymas.
10-13 – KF, Hofe, KKKC vyko animacijos ir videožaidimų festivalis BLON.
11 – KLT atidaryta J. Skuratovos paroda.
12-19 – KF vyko Tarptautinis menų festivalis „PLArTFORMA“. Šiųmetinę programą padiktavo
pandeminė realybė, todėl daugelis pristatomų projektų kvietė išeiti iš komforto zonos, kvestionuoti
žmogaus ribų galimybes, adaptavimąsi ir/ar nenorą prisitaikyti prie naujų sąlygų nei fiziškai, nei
psichologiškai. Pasitelkdami įvairiausias formas ir atliepdami festivalio šūkį „Menas be kaukių“,
menininkai kalbėjo apie nepatogius dalykus.
12 – KDT vyko teatro „ŠouXmas“ premjerinis poezijos spektaklis „VIZIJOS“ pagal V.Mačernio
eiles.
14 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro K. Klimovsky šiandienos istorija „Našlė, neūžauga,
ruonis ir kiti“, rež. A. Vizgirda.
15 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro premjerinis spektaklis, V. Krasnogorovo komiška drama
„Lengva pažintis“, rež. A. Vizgirda.
15 – VDA Klaipėdos fakultete atidaryta paroda „Šiuolaikinis Latvijos plakatas“.
09.17 – 10.07 – KKS vyko Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“.
16 – Apeirono teatre vyko spektaklis „Stabat Mater“.
17 – KKS vyko premjera – opera-monodrama „Tuščios valandos“, rež L. Vaskova.
17 – KLT vyko premjerinis spektaklis „Didysis sprogimas“.
18, 19 – KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro premjera J. Offenbacho operetė
„Orfėjas pragare“.
18 – MLIM atidaryta Tautodailės metams skirta paroda „Laiko sąskambiai“.
18 ̶ Klaipėdos regioniniame valstybės archyve atidaryta paroda „Lietuvos Steigiamajam Seimui –
100 metų“.
19 – KEC vyko Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams skiriamas renginys su dr. H.
Vitkumi (KU), kuris miestiečius supažindino su Mėmelio žydų bendruomenės kultūriniu paveldu
bei jo išskirtinumu Lietuvos ir Baltijos regiono kontekste.
19 – KLM kiemelyje vyko tradicinė XVI baltų vienybės šventė „Baltų kultūros banga“.
19 – KDT vyko premjerinis spektaklis pagal M. Gorkio pjesę „Saulės vaikai“, rež. L. Groza.
19 – Klaipėdoje vyko 11-asis Laivų paradas.
21 – KKCŽR vyko Klaipėdos pilies teatro spektaklis P. Notte komedija „Dvi poniutės į Šiaurės
pusę“, rež. A. Vizgirda.

22 – Šokio teatras “Judesio erdvė” ir Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
pristatė debiutinę E. Vitkevičiaus fotografijų parodą ,,Būtis ir laikas” pagal J.Ivanauskaitės knygą
,,Viršvalandžiai".
24 – KLAVB vyko paskaita „Kaip žydai gyveno Klaipėdoje tarpukariu? Nuotraukos, personažai ir
istorijos.”
24 – KDT vyko premjerinis spektaklis pagal F. Dostojevskio pjesę „Juokingo žmogaus sapnas“,
rež. M. Mičiulytė.
24 – KEC atidaryta paroda „Renesanso koklių rekonstrukcijos“ iš VšĮ „Vilniaus puodžių cechas“
fondų.
24 – KF vyko Taško teatro dokumentinis-istorinis spektaklis „Laikas iš antrų rankų“. Kūrybinė
komanda: V. Masalskis, E. Gaidauskaitė.
24 – KDT skaitykloje vyko renginys „Pašnekesiai apie Luizę“ ir leidinio „Prūsijos karalienė Luizė
Klaipėdoje“ pristatymas.
24 – KMSVB vyko Lietuvos rašytojų sąjungos nario D. Sobeckio romano „Lozoriaus evangelija“
ir eilėraščių rinkinio „Kryžiaus užraktu“ pristatymas.
25 – KDT vyko premjerinis spektaklis pagal L. Noréno pjesę „Demonai“, rež. D. Rabašauskas.
25 – Baroti galerijoje atidaryta D. Aleksos ir R. Treigio kūrinių paroda „Manila is Calling your
name“.
25 – KKKC vyko įvadinis Klaipėdos knygų mugės renginys – diskusija „Vaizdai ir žodžiai“ su E.
Parulskiu, H. Kunčiumi, I. Kazakevičiumi.
25 – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyko chorinės muzikos festivalis „Dainoje
tautos dvasia“, skirtas M. K. Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms.
25 – KG atidaryta M. Stonkaus skulptūrinių kompozicijų paroda „Konstruktas“.
26 ̶ KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro dokumentinis spektaklis apie Klaipėdą „Jūrinės šviesos“,
rež. J. Tertelis.
26 – KKKC vyko menininko Ž. Augustino albumo „To Žygimantas Augustas“ pristatymas.
28 – KDT vyko pokalbis apie literatūrą ir teatrą „Dramaturgas Bermudų trikampyje“ su poetu,
eseistu, vertėju R. Rastausku ir filosofu J. Dagiu.
29 – KF vyko Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis, surreali komedija R.E.M. (Rapid Eye
Movement), rež. J. Tertelis.
29 – KMSVB vyko mokslinė konferencija „Imanuelis Kantas: ...žvaigždėtas dangus virš manęs ir
moralės dėsnis manyje“, skirta I. Kanto (1724-1804) 296-osioms gimimo metinėms.
29 – LDM Prano Domšaičio galerijoje vyko muzikologės D. Kšanienės monografijos „Lyg
nužengusi nuo Rubliovo freskos. Operos solistė Ona Glinskaitė“ pristatymas.
30 – BN vyko šventė „Čia mūsų namai“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.

30 – KMSVB Kauno filiale vyko knygos „Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai“
pristatymas (sud. dr. H. Vitkus, dr. J. Skurdauskienė).
30 – Baroti galerijoje vyko viešųjų diskusijų ciklas „Laisvu stiliumi su Leonidu Donskiu“.

Spalis
1 – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
koncertas „Pasaulis kaip didelė simfonija“, skirtas Liudvigo van Bethoveno 250-osioms ir M. K.
Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms.
1 – KF vyko „Taško“ teatro monospektaklis „Sudie, derintojau“, rež. V. Masalskis.
1-3 – KLAVB vyko VIII Klaipėdos knygų mugė „Pasiduok traukai“, kuri kvietė pirmiausia
atsigręžti į save ir užduoti klausimą: kas mane traukia ir kodėl?
2-25 – KF vyko Dizaino savaitė. Paroda „Gero dizaino erdvė“.
2 – KLT vyko teatrinė edukacija „Iliuzija lėlių teatre“.
2 – KLT atidaryta R. Jančiauskaitės iliustracijų paroda „Suma“.
2 – KDT vyko G. Grajausko poezijos knygos „Kaip viskas buvo“ pristatymas.
2 – LDS Klaipėdos skyriaus galerijoje atidaryta jubiliejinė klaipėdiečio dailininko D. Drulio sukurtų
naujausių medalių, skulptūrinių objektų ir instaliacijų paroda „Žmogus kaip augalas“.
3 – KLT vyko premjerinis spektaklis „Didysis sprogimas“.
3 – „Si:said“ galerijoje atidaryta L. Brittono paroda „Interdependency“ / “Tarpusavio
priklausomybė“.
5 – KF vyko „Taško“ teatro spektaklis „Beautiful bodies“, rež. V. Masalskis, M. Pažereckas.
7 – LNDM Prano Domšaičio galerijoje atidaryta L. Gedvilaitės-Sakalauskienės grafikos paroda
„Atvirlaiškiai“.
7 – KU Aula magna konferencijų salėje vyko prof. dr. I. Baranauskienės monografijos „Teisės į
sveikatos priežiūrą paradoksas“ pristatymas.
7 – KLAVB vyko A. Juozaičio knygos „Tėvas Stanislovas“ pristatymas.
9 – KF vyko „Taško“ teatro premjerinis muzikinis spektaklis „Amerika pirtyje“, rež. V. Masalskis.
9 – KKKC Parodų rūmuose atidaryta tarpdisciplininė paroda „Ledkalnis / Iceberg“. Taip pat vyko
KKKC 15 metų veiklos jubiliejinių renginių ciklo „Supernova“ baigiamieji renginiai.
10 – KKKC vyko Dž. Lenono gimtadienio šventė.
13 – KEC vyko vakaras „Liaudiško pamaldumo tradicija“, skirtas prof. habil. dr. A. Motuzui
atminti.

13 – KMSVB vyko fotografijos parodos “Klaipėda: ten, kur mūsų namai“ pristatymas ir
neįgaliesiems skirto edukacinių veiklų ciklo “Fotografijos projekcija“ aptarimas su fotomenininke I.
Mockute.
14 – KKCŽR vyko Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų šventinis
koncertas „Vaikystė pasakų taku“ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.
14 – TKC vyko keliaujančios ekspozicijos apie Klaipėdos miesto tautines bendrijas „Mus vienija
kultūra ir laisvė“ atidarymas.
14 – KMSVB vyko susitikimas su rašytoju M.J. Urbonu ir romano „Žudant Dzeusą“ pristatymas.
15 – KDT vyko premjerinis spektaklis „Tinklas“, pjesės autorius G. Grajauskas, rež. A. Leonova.
15 – KMSVB vyko dailininkės R. Astikaitės-Žiobakienės parodos „Nematomos pėdos“ atidarymas.
16 – KLAVB vyko edukacinis knygos „Mėgintuvėlis kosmose“ pristatymas.
16 – BN vyko Britų tarybos remiamo projekto „Active Citizens“ koncertas „Tapatybė – meilė
Klaipėdai“ su Klaipėdos tautinių bendrijų meno kolektyvais.
17 – KMSVB Meno skyriuje atidaryta personalinė A. Bričkutės paroda.
17 - KDT vyko premjerinis spektaklis „Saulės vaikai“, pjesės autorius M. Gorkis, režisierė L.
Groza.
20 – KEC atidaryta P. Dužinsko medžio raižinių paroda.
21 – KEC vyko XX tautinės muzikos ansamblų ir orkestrų festivalio „Trimitatis“, skirto Lietuvos
valstybės atkūrimo 30-mečiui, koncertas „Tautiniai instrumentai kitaip“.
21 – TKC vyko poezijos vakaras „Tylios rudens padangės“.
21 – KLAVB vyko G. Kaltenio knygos „Rainiuko Pikselio kelionės po Lietuvos miestus“
pristatymas.
21 – KMSVB vyko Vydūno klubo susitikimas „Aš pažinojau Vacį Bagdonavičių“.
22 – KKCŽR vyko KVMT Tarptautinei šokio dienai dedikuotas projektas „Dėmesio! Baletas“.
23 – KLAVB vyko I. Mockutės-Pocienės fotografijos ir poezijos jungčių parodos „Ne pirmą naktį
nelauki sapno“ atidarymas.
23 ̶ KLAVB atidaryta fotografo, kino operatoriaus E. Maciaus jubiliejinė paroda.
23 – Klaipėdos dramos teatre vyko Apeirono teatro spektaklis „Ašmenys“, rež. G. Gudelytė.
27 – KMSVB vyko E. Tombak knygos „Minčių žvėrynas“ pristatymas.
28 – KEC vyko D. Kiseliūnaitės el. knygos „Klaipėdos krašto toponimai. Istorinis ir etimologinis
registras“ pristatymas.
28 ̶ KF atidaryta U. Jasenkos/Yaska Art piešinių paroda.
29 – KEC vyko postfolko dueto „Ramėja“ koncertas.

29 ̶ NKG vyko V. Šociko personalinės parodos „Peizažas“ atidarymas.
30 ̶ KDT vyko Apeirono teatro spektaklis „Kultas“, rež. G. Gudelytė.
30 ̶ KMSVB vyko knygos “Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai” (sud. dr. H. Vitkus, dr. J.
Skurdauskienė) pristatymas.

Lapkritis
3 ̶ KMSVB vyko virtualus Pozityvistų klubo susitikimas su rašytoju, Rytų filosofijos skleidėju A.
Jonuškiu.
4 – KEC vyko vakaras „Liaudiško pamaldumo tradicija“, skirtas prof. habil. dr. A. Motuzui atminti.
4 ̶ KKCŽR vyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro E. Balsio šokio spektaklis “Eglė žalčių
karalienė”.
6 ̶ KLAVB vyko paskaita “Kultūrinio kraštovaizdžio tradicijos tęstinumas modernioje Tolimųjų
Rytų valstybių aplinkoje: Kinija, P. Korėja, Japonija”.
6 ̶ Si:said galerijoje atidaryta K.Richterio fotografijų paroda “Bajorai”.
6 ̶ KEC trys jaunos atlikėjos – E. Vaiginytė, A. Vaiginytė ir M. Morkūnaitė – pristatė nedidelę, bet
ypatingai gražią dalelę kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos surinktų liaudies dainų.
6 ̶ KMSVB vyko virtualus susitikimas su psichiatru O. Lapinu ir psichoterapeute D. Lapiniene bei
knygos „Pasimatymai su nušvitimu: kaip nustoti ėjus dvasiniu keliu ir pradėti gyventi“ pristatymas.
7 – KLT vyko premjerinis spektaklis „Istorijos iš fluxus dėžutės“.
7 – KKCŽR vyko koncertas „Romansų vakaras“.
7 – KKS vyko koncertas „Dėlionė orkestrui VII: solissimo“ su Klaipėdos kameriniu orkestru.
12 ̶ KDT vyko Apeirono teatro spektaklis “Palikuonis”, rež. E. Kazickaitė.
13 ̶ KMSVB vyko virtuali paskaita “Genealogija: pradedantiems tyrinėti savo istoriją” su Istorinių
ir genealoginių tyrimų instituto vadove, istorike-genealoge K. Gurecke.
13 ̶ KEC vyko virtuali Ž. Trinkūnaitės ir D. Bielkausko (Donis) koncerto transliacija.
14-30 ̶ vyko virtualus “Si:said” galerijos meno festivalis “Paviljonas”, kurio metu pristatytos 5
parodos iš B. Žiniausko reprodukcijų kolekcijos, Ž. Jasaitytės-Bessonovos “Tarpininkavimo
santykiai: mano kūnas tavyje”, H. Riškaus “H2R20”, V. Balsio “Uždaryta paroda”, D. JankauskoDuonio “Nematau, negirdžiu, tyliu”.
17 ̶ KLAVB atidaryta paroda „Laisvės forpostas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30mečiui.
18 – KF vyko „Taško“ teatro dokumentinis spektaklis „Laiškas iš antrų rankų“, rež. V. Masalskis.

18 ̶ KKKC Parodų rūmuose vyko penktoji Fotografijos šventė, kurios metu pristatytos trys
autorinės parodos: A. Čekmeniovo (Ukraina) fotografijų paroda “Užmiršta žemė”, V. Bubelytės
darbų paroda “Monospektaklis kitaip” ir A. Kulikausko fotografijų paroda “Paskutinė”.
18-25 ̶ KLAVB pristatyta Goethe‘s instituto interaktyvi instaliacija „Išnykstanti siena“.
19 – KKS vyko koncertas „Žaismingos muzikos simfoninis orkestras XXIV“ su Klaipėdos
kameriniu orkestru ir Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mažuoju simfoniniu orkestru.
21 ̶ KKCŽR įvyko Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro šokio spektaklio “Faustas” premjera.
28 – KKCŽR vyko dvi kamerinės operos „Vivat kava“, skiriama G.B.Pergolesio 310-osioms ir S.
Bacho 335-osioms gimimo metinėms.

GRUODIS

2 ̶ KMSVB vyko virtualus poeto, pedagogo, buriuotojo S. Šemerio atminimui skirtas renginys
“Gyvenimo vėtrose”.
3 ̶ KLAVB vyko virtualus pokalbis-diskusija “Laisvė, kūryba, namai” su prozininku, dramaturgu,
bei eseistu H. Kunčiumi ir filosofu bei tapytoju dr. T. Kiauka.
6-31 ̶ KKS vyko Šventinės klasikos festivalis “Salve musica”.
7 ̶ paskelbti 2020 metų Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. Tarp šešių
premijuotojų pateko ir Klaipėdos dramos teatro aktorė R. Šaltenytė. Ji įvertinta už nuosekliai
puoselėtą vaidybos meno meistrystę.
10 ̶ KMSVB vyko virtuali paskaita „LIUDVIKAS VAN BETHOVENAS: muzika turi išlieti ugnį
iš žmogaus sielos“, skiriamą 250-osioms kompozitoriaus gimimo metinėms. Lektorė – muzikė,
muzikos pedagogė, obojaus ir styginių instrumentinio ansamblio „Oboe con Archi“ vadovė L.
Kasinskaitė.
11 ̶ LJM vyko nuotolinis renginys „14m 3 2050 Baltijos/ Distopija ar Utopija?“ su “Taško teatro”
aktoriais ir Šeiko šokio teatru.
18 ̶ KEC vyko virtualus koncertas “Lyliumai su Rasa Serra”.
22 ̶ KMSVB vyko A. Juozaičio knygos “Kauno saulė” virtualus pristatymas.
25 ir 31 ̶ KLM kiemelyje vyko kalėdinis ir naujametinis Klaipėdos kariliono koncertas.

Naudojami sutrumpinimai:
KDT ̶ Klaipėdos dramos teatras
KEC ̶ Klaipėdos etnokultūros centras
KF ̶ Klaipėdos fabrikas
KKCŽR ̶ Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmai

KKKC ̶ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
KKS ̶ Klaipėdos koncertų salė
KLAVB ̶ Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės biblioteka
KLT ̶ Klaipėdos lėlių teatras
KMSVB ̶ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
KPM ̶ Klaipėdos pilies muziejus
KU ̶ Klaipėdos universitetas
KVMT ̶ Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
LAB ̶ Lietuvos aklųjų biblioteka
LDM ̶ Lietuvos dailės muziejus
LDS ̶ Lietuvos dailininkų sąjunga
LMTA ̶ Lietuvos muzikos ir teatro akademija
MLIM ̶ Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
TKC ̶ Tautinių kultūrų centras
VDA ̶ Vilniaus dailės akademija
KLM ̶ Klaipėdos laikrodžių muziejus
LJM ̶ Lietuvos jūrų muziejus
BN ̶ Bendruomenės namai
LTS ̶ Lietuvos tautodailininkų sąjunga
KSP ̶ Klaipėdos skulptūrų parkas
ŽDSG ̶ Žemaitijos dailininkų sąjungos galerija
NKG ̶ Naujoji Klaipėdos galerija
KG ̶ Klaipėdos galerija
KLM ̶ Klaipėdos laikrodžių muziejus
VDA ̶ Vilniaus dailės akademija

